
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 
----------- 

Số: 05/CV/TFC/2021 
V/v: Biến động lợi nhuận 

6 tháng trên 10% so với cùng kỳ 
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Tp. HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2021 

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
      - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Căn cứ: 
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;   
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang. 

I. Kết quả kinh doanh riêng lẻ Công ty Cổ Phần Trang 6 tháng năm nay tăng lỗ trên 10% so với cùng 
kỳ năm 2020 do: 

CHỈ TIÊU NĂM 2021 NĂM 2020 TĂNG/GIẢM % 

Doanh thu bán hàng 310.101.651.470 182.350.629.478 +127.751.021.992 +70,1% 

Lợi nhuận gộp 24.520.503.403 22.291.343.192 +2.229.160.211 +10,0% 

Chi phí bán hàng 10.125.630.631 5.993.780.795 +4.131.849.836 +68,9% 

Lãi/Lỗ sau thuế -9.934.649.022 -4.597.927.338 +5.336.721.684 +116,1% 

Giải trình biến động tăng/giảm một số khoản mục như sau: 

- Doanh thu bán hàng 6 tháng năm 2021 tăng trưởng 70,1% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu 
gia tăng từ những thị trường truyền thống nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt do tác động của đại 
dịch Covid-19. 

- Lãi gộp tăng trưởng 10% so với cùng kỳ do chi phí các yếu tố đầu vào sản xuất tăng đẩy giá vốn 
hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu. 

- Chi phí bán hàng tăng 68,9% do sản lượng bán hàng bán gia tăng kéo theo chi phí vận chuyển 
và hỗ trợ bán hàng tăng. 

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất Công ty Cổ Phần Trang 6 tháng năm nay tăng lỗ trên 10% so với cùng 
kỳ năm 2020 do: 

CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2020 Tăng/Giảm % 

Doanh thu bán hàng 314.709.884.570 187.429.840.342 +127.280.044.228 +67,9% 

Lợi nhuận gộp 26.335.002.323 24.107.416.872 +2.227.585.451 +9,2% 

Chi phí bán hàng 11.936.721.544 8.258.975.584 +3.677.745.960 +44,5% 

Lãi/Lỗ sau thuế -10.426.627.607 -5.313.661.275 +5.211.509.677 +99,9% 

Giải trình biến động tăng/giảm một số khoản mục như sau: 

- Doanh thu hợp nhất tăng 67,9% do tăng trưởng doanh thu của Công ty Mẹ. 
- Chi phí bán hàng tăng 44,5% do sản lượng bán hàng bán gia tăng kéo theo chi phí vận chuyển 

và hỗ trợ bán hàng tăng. 
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